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Resumo 

	 A Clínica do Reiki Japonês, através de José Neves, Jikiden Reiki Shihan, tem a honra de 
apresentar a transcrição e tradução da brilhante e esclarecedora Conferência de Masaki 
Nishina, Jikiden Reiki Dai-Shihan. A Conferência foi primeiramente proferida no enquadramento 
do Segundo Congresso Mundial de Jikiden Reiki, em Kyoto no Japão, a 01/10/2016. 
	 A Conferência é uma síntese geral do Livro de Masaki Nishina “Reiki and Japan”, 
publicado em 2017. Uma publicação recomendada pela Clínica do Reiki Japonês a todos os 
praticantes de Jikiden Reiki e a todos os que se interessam pela História do Japão e verdadeira 
História do Reiki. Clarifica com uma argúcia clínica extraordinária as diferenças entre o Reiki 
Original Japonês e as derivações do Reiki Ocidental e ocidentalizado. 
	 Esta Conferência aguça o engenho e a curiosidade de quem não conhece Masaki 
Nishina enquanto autor e o Jikiden Reiki enquanto essência do Reiki e da própria Cultura 
Japonesa.  
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[Tradução para Português da Transcrição ipsis verbis por José Neves, Jikiden Reiki Shihan] 
“[início da transcrição e tradução] (...) 

	 Chamo-me Masaki Nishina. Agradeço a vossa presença, oriundos de todo o mundo 
para este grande Congresso. Agradeço também à equipa do Jikiden [Reiki] pelo seu óptimo 
trabalho, fazendo com que este evento se tornasse possível. 
	 Fico muito feliz por tantas pessoas agora praticarem o Reiki Japonês Original, o 
mesmo que foi praticado por Hayashi Sensei antes da guerra. 
	 No Jikiden Reiki sou Dai Shihan. Ensino também Reiki de Estilo Ocidental [Western 
Style Reiki]. Desta forma conheço também uma boa parte do reiki ocidental. 
	 Hoje o título da minha palestra é "A Essência do Reiki e a Cultura Japonesa". 

	 Aprenderam a origem do Reiki Japonês. Mas o currículo Jikiden não ensina a origem 
da cultura japonesa, em si própria. Isto é uma ocorrência infeliz dado que o Reiki está 
profundamente enraizado na cultura tradicional japonesa. 
	 Assim, eu não hesitaria em dizer que, até que alguém tenha aprendido a 
cultura japonesa original, nunca entenderá completamente o Reiki. 

(Atenção que estes conteúdos não são conteúdos Jikiden, nem uma parte do seu currículo) 
[Conforme visto na projecção digital] 

	 No entanto, garanto que a aprendizagem da cultura japonesa irá 
potenciar o seu nível de prática no Jikiden [Reiki]. 
	 Então por que é que o Reiki nasceu no Japão e não noutros países? 
	 Qual a inevitabilidade do Reiki ter nascido no Japão e não noutros países? 

	 Hoje vou mostrar como o Reiki está relacionado com a cultura japonesa tradicional 
(como Shinto, Língua Japonesa, Kyudo, Sushi, Sado). Todas estas práticas, Reiki incluído, 
partilham uma mesma base cultural. Ao entender esta base espero que possa ser possível 
entender por que razões o Reiki nasceu no Japão. 

	 Neste seguimento podemos dizer que, na cultura japonesa, temos "admiração pela 
e perante a Natureza" e uma "aceitação da Natureza tal como ela é”. Temos uma 
"conexão firme com a fonte" e uma "consciência positiva da vida e do ser 
humano”. Nós tendemos a "deixar algo acontecer" com “a menor intenção”. 
	  
	 Todas estas características se aplicam ao Reiki. 
	 A cultura ocidental é geralmente oposta a estas. 



	 Assim, a cultura japonesa é a cultura onde “se deixa acontecer" e onde 
se "utiliza a conexão com a fonte". 
	 Na cultura ocidental tende a pensar-se que "nada acontecerá a menos 
que tomemos a decisão de o fazer acontecer". 

	 Em culturas de raiz ocidental sente-se dificuldade em imaginar que todos são capazes 
de gerar energia e de curar pessoas. 

([Para a cultura ocidental] Mais ferramentas e mais técnicas significam avanço [técnico-
científico]. 
[Conforme visto na projecção digital] 

	 Neste sentido [os ocidentais] têm uma mentalidade contrastante com as 
verdades do Reiki. 

Conclusão 
1. Concluo que o Reiki não poderia ter nascido de culturas ocidentais porque 
a intenção e a consciência desempenha um papel fundamental. 
2. As pessoas (ocidentais) tentam intencionalmente fazer com que as coisas 
aconteçam. 
3. O Reiki não poderia ter sido reconhecido se alguém estivesse a fazer esforço 
intencional para o fazer intencionalmente. 
4. Os japoneses são muito bons no deixar ir com o fluxo e deixar algo ao seu 
cuidado natural. 

É por isto que o Reiki teve origem no Japão. 
O Reiki é a própria encarnação da Cultura Japonesa. 

	 No entanto... Após a guerra [referência à Segunda Guerra Mundial] e a ocupação 
[ocupação do Japão pelos Estados Unidos da América pós-guerra], fomos obrigados a 
abandonar muitas virtudes japonesas e formas tradicionais de pensar. O Reiki foi uma delas. 
	 Infelizmente, hoje em dia, um enorme número de japoneses têm sido muito 
ocidentalizados mesmo sem saber o que perderam neste processo. 

(Muitas pessoas japonesas esqueceram, perderam e não reconhecem já a verdadeiras 
virtudes japonesas.) 
[Conforme visto na projecção digital] 

(Imagem do filme “O Último Samurai”) 
[Conforme visto na projecção digital] 



	 Último Samurai (risos) 
	 Ao mesmo tempo, muitos ocidentais, como vós aqui presentes, interessaram-se pela 
cultura japonesa, de tal forma que alguns deles conhecem a cultura japonesa muito melhor 
que o japonês típico. 
	 Consequentemente, vocês podem ser Messias para o Japão! 

	 Considero que o Reiki flui em maior quantidade e qualidade quando se 
entende a base cultural que aqui acabei de expôr. 

	 Espero que gostem mais do Reiki, aprendendo a cultura japonesa. 
	 Espero que esta conversa tenha sido muito estimulante para vós. 
	 Thank you very much! 
	 Danke schoen! 
	 Muchas gracias! 
	 Obrigado! 
	 (Arigato gozai mashita!) 

	 (...) [fim da transcrição e tradução]" 


